
  

 
 

 

 

Van de voorzitter 

De opmars van 50PLUS is onstuitbaar. Wij zijn een jonge partij met het vuur van een oudere, wijze garde 
die op de klompen aanvoelt dat er veel mis is in ons kikkerlandje, en waarom deze partij zo hard nodig is. 
Niet alleen behartigen wij zaken voor ouderen, ook jonge mensen hebben wel degelijk onze aandacht!  
Zo willen wij ons o.a. inzetten voor het samenbrengen van ouderen en kinderen door middel van culturele 
activiteiten. U hoort hier zeker meer over!  

50PLUS is voor onze provincie vertegenwoordigd in de fractie van de Provinciale Staten, Waterschap 
Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Westerkwartier en volgend jaar hopelijk ook in de 
nieuwe DAL-gemeente (Delfzijl/Appingedam/Loppersum). En - niet geheel onbelangrijk - is er ook nog het 
provinciaal bestuur dat ‘het boeltje’ bij elkaar probeert te houden.  

Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur neem ik binnenkort afscheid, omdat deze functie niet te verenigen 
is met mijn Statenlidmaatschap. Tijdens de A.L.V. op donderdag 24 oktober a.s. in Groningen kunt u 
kennismaken met mijn opvolger, die tijdens de vergadering door de leden wordt gekozen. 

Onder dankzegging voor uw steun wens ik u alle goeds toe! U zult ongetwijfeld nog veel van mij horen als 
Statenlid!  

Met vriendelijke groet, mede namens mijn fractie: J.H. ten Hoove.  
 
Vacatures Bestuur en Fractie 

Door de succesvolle verkiezingen hebben wij dringend behoefte aan nieuwe bestuurders die ons Algemeen 
Bestuur willen gaan verbreden en versterken. Als u wilt meedenken samen met andere 50PLUS-sers in onze 
provincie (ook 50MIN-ners zijn meer dan welkom!), is dit misschien een nieuwe en interessante uitdaging 
voor u! We zoeken ook iemand die communicatief behendig is en onze Website + Facebook wil bijhouden.  

Beschikt u over enige bestuurlijke ervaring of denkt u “dat past bij mij”, schroom niet en neem contact op 
met Kor de Vries: secretaris@50plusgroningen.nl  

Ook in de Provinciale Staten schreeuwen wij om extra ondersteuning. De fractie zoekt een medewerker 
(secretarieel en beleidsondersteuning) voor 8-10 uur per week. Leeftijd is minder belangrijk, maar politieke 
affiniteit en enige ervaring zijn gewenst.                                                                                                                                                          
Interesse? Stuur uw sollicitatie + CV + foto naar Johan ten Hoove j.h.ten.hoove@ps-provinciegroningen.nl 
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De A.L.V. wordt gehouden op donderdag 24 oktober / 19:30 uur in het Woonzorgcentrum De Es in 
Groningen. Adres: Beukenlaan 56 (Selwerd). Agenda: o.a. verkiezing nieuwe bestuursleden en terugblik 
afgelopen jaar.  

Als u wilt, kunt u gezellig en geheel gratis met ons mee-eten. Laat het ons weten als wij op u kunnen 
rekenen! U bent van harte welkom! De maaltijd begint om 18:00 uur. Voor de vergadering om 19:30 uur 
geldt een vrije inloop, maar u mag uw komst uiteraard ook aanmelden bij secretaris Kor de Vries.   

Een kijkje in de keuken bij Jan Fonhof / Waterschap Hunze & Aa's   

Na de verkiezingen is in het waterschap een nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld van 4 partijen.  
50PLUS maakt hier geen deel van uit en heeft het opgestelde bestuursakkoord voor kennisgeving 
aangenomen. 50PLUS gaat per onderdeel beoordelen of er aan een bepaald voorstel steun wordt  
verleend of niet. 

Voor de totstandkoming van het akkoord is mij gevraagd wat wij belangrijk vinden. O.a. heb ik daar ons 
verkiezingsstandpunt rondom de medicijnen verwoord en aangegeven dat we ons als waterschap zoveel 
als mogelijk op primaire taken dienen te richten. Ik heb aangegeven niet in te zijn voor dure "speeltjes" die 
uiteindelijk weer bij de burgers in rekening gebracht zullen gaan worden. 

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces heb ik mijn verbazing uitgesproken over de gang van 
zaken rondom het Noordelijke Belasting Kantoor (NBK). Vanwege grote problemen met o.a. de 
implementatie van een nieuwe belastingapplicatie verwacht ons DB een extra last van €  500.000,-.  
Het NBK is een nieuwe samenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen en de gemeente 
Groningen en daarmee is Hefpunt opgeheven. Hoewel vaak is gewaarschuwd voor mogelijke problemen en 
extra kosten is deze tegenvaller lang "verborgen" gehouden voor de deelnemers in het NBK. Voor 50PLUS 
onaanvaardbaar en dit soort zaken mogen wat ons betreft niet weer gaan plaatsvinden in dit dossier.  
De directeur van het NBK heeft inmiddels haar taak beëindigd en heeft vrij snel en onverwacht min of meer 
hals over kop gekozen voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. 

Met vriendelijke groet en tot de volgende keer! G.J. (Jan) Fonhof. 

 

Een kijkje in de keuken bij Chris Veeze / raadslid gemeente Westerkwartier 

We boeren met 50PLUS al een tijdje goed in de nieuwe gemeente Westerkwartier! Naast het schrijven van 
een perspectiefnota voor 2020-2023 heb ik diverse (mede) amendementen en vragen ingediend over 
bijvoorbeeld openbare toiletten en banken voor ouderen in de centra van de vier hoofdplaatsen. U ziet 
50PLUS ongetwijfeld af en toe voorbij komen in de media (lokale kranten en het Dagblad van het Noorden).                                 
Dit keer wil ik het met u hebben over de verkeersvisie.  

50PLUS is bedenker en voorstander van een Noord-Zuid route met een rondweg om Leek en Zevenhuizen 
vanuit Drenthe/Friesland, met aansluiting op de A7 en daarna naar het noorden langs Grijpskerk.  
Deze weg start ten noorden van Zevenhuizen over de Jonkersvaart en loopt ten westen van de Halbert 
Wiersmaweg naar de rotonde in de Holm en vandaaruit willen we een aansluiting op de A7 realiseren.  

We kunnen deze rondweg, als onderdeel van de Noord – Zuid route op 4 punten beginnen. Want de nood 
is hoog. Daarna een vervolgtraject inzetten op de zogenaamde Noord-Zuid route met aansluiting op de 
dorpen. Er valt uiteindelijk te verdienen aan deze weg door bouwkavels en voor bedrijven interessante en 
goed bereikbare gebouwen met reclame te verkopen. Dit kan de economie in het Westerkwartier 
stimuleren!   

Graag tot de volgende keer! Mede namens mijn fractie, Chris Veeze.   

 

DenkTank vervalt 

Aangezien 50PLUS de komende vier jaar in de Provinciale Staten vertegenwoordigd is, vervalt DenkTank.  

Om u te allen tijde een gewillig oor te bieden, kunt u uw tips, suggesties en klachten, dus zaken waarover 
de provincie gaat (!), rechtstreeks bij onze fractie neerleggen. Doen, want voor u maken wij ons sterk!  

Correspondentieadres: J.H.ten.Hoove@ps-provinciegroningen.nl  

 



Namens alle medewerkers van 50PLUS Groningen en de waterschappen een fijne zomer gewenst!  

+  Heeft u deze nieuwsbrief per post ontvangen terwijl u wel beschikt over een digitaal mailadres? Stuur dan 
een mailtje naar onze secretaris, zo kunnen wij de volgende keer een postzegel uitsparen! Onze dank daarvoor!  
 

www.50plusgroningen.nl   

 

 

 

 

 


